
ALGÉS
Por uma vida melhor!

Natural de Algés, 59 
anos.Residente em Algés.
Professor e Vice-Presidente da 
Escola Superior Náutica Infante 
D. Henrique em Paço de Arcos. 
Oficial da Marinha 
Mercante/Economista. Dirigente 
do Sindicato Oficiaismar. Membro 
do Conselho Nacional da 
CGTP-IN. Eleito na Assembleia 
Municipal de Oeiras. Eleito na 
Assembleia de Freguesia de 
Algés. Presidente do Conselho 
Fiscal da Federação Portuguesa 
de Atletismo. Presidente do 
Conselho de Certificação 
Marítima ENDIH. Membro do 
Executivo da Comissão 
Concelhia de Oeiras do Partido 
Comunista Português.

Carlos 
Coutinho
Cabeça de Lista da CDU à 
Assembleia de Freguesia de 
Algés (2009 – 2013)

Dia 11 de Outubro
o voto certo é
CDU!

Ao apresentarmos este programa eleitoral 
queremos dizer-lhe que na política nem 
todos são iguais. Nós, da CDU, 
orgulhamo-nos de sermos diferentes. 

Somos diferentes, desde logo, porque 
ninguém da CDU retirou ou retirará do 
desempenho de cargos para que foi 
eleito quaisquer benefícios particulares 
ou pessoais. 

Somos diferentes pela seriedade, 
transparência e rigor com que 
participamos na gestão dos bens 
públicos, apresentando sempre propostas 
e sugestões para uma vida melhor. 

Somos diferentes pela forma corajosa e 
coerente com que nos posicionamos no 
combate às pressões ilegítimas dos 
interesses particulares, sempre em 
defesa do interesse público e dos direitos 
das populações.

A CDU também se diferencia pela 
seriedade das propostas que apresenta, 
que vão ao encontro dos anseios de 
todos os moradores e das reais 
necessidades da nossa localidade. E, 
ainda, pelo compromisso sério que esta 
equipa CDU, que agora se candidata – 
composta por uma juventude esclarecida 
e com vontade de vencer e por homens 
e mulheres com a reconhecida 
experiência autárquica – assume com 
todos os moradores de Algés.    

A CDU, com honestidade, trabalho e 
competência, com os princípios que a 
caracterizam, compromete-se a tudo 
fazer para garantir um futuro melhor, 
mais humano e mais solidário para a 
nossa freguesia. 
Porque é possível uma vida melhor em Algés. 

A CDU não é dona da honestidade e da 
competência, mas com o seu 
reconhecido trabalho e 
indissociavelmente ligada à construção 
do poder local, à sua afirmação como 
espaço de resolução de problemas e de 
intervenção a favor do desenvolvimento 
e bem estar das populações, será 
sempre uma intransigente defensora 
desses valores.

Garantimos bons processos de 
governação, que obriguem ao 
aparecimento de projectos que valorizem 
o património das freguesias, apostando 
forte na inovação e no progresso local. 

Por isso, estamos certos que, com o 
trabalho dos eleitos da CDU, será possível 
colocar no centro das preocupações dos 
órgãos autárquicos a cultura, o ambiente, 
as aspirações e as necessidades reais da 
população de Algés. 

O Voto na CDU é garantia de um 
trabalho diferente, preocupado com a 
cultura, o ambiente e o desenvolvimento 
harmonioso da nossa localidade.

DIA 11 DE OUTUBRO, VOTA CDU! 
Quanto maior for a força da CDU, maior será a defesa dos interesses da 
população e das reais necessidades da localidade. O crescimento da 
CDU dá confiança a uma vida melhor.

COM A CDU, POR UMA VIDA MELHOR EM ALGÉS



Candidatos

Carlos Coutinho
Professor

Maria Irene Faria
Técnica Administrativa

Paulo Correia da Fonseca
Jornalista

Maria da Conceição Alves
Téc. Sup. da Função Pública

Frederico Tarré Sousa
Empregado Escritório

António Martins Ferreira
Analista Químico

Ana Oliveira
Estudante do Ensino Sup.

Ivo Vilas Boas Gonçalves
Licenciado em Design

António Vinagre Azevedo
Funcionário dos CTT

Maria Clotilde Moreira
Analista de Funções

Ana Paula Soares
Programadora

Carlos Alberto Rodrigues
Técnico de Electrónica

Beatriz Figueiredo
Profissional de Seguros

Saúde Pública

- Maior regularidade na limpeza das ruas, com o envolvimento 
dos bombeiros, e varredura mecânica/manual
- Operações periódicas de desratização e desbaratização

Lutar pela construção do novo Centro de 
Saúde

Criação de centros de 3ª idade

Criação de infantários públicos

- Pugnar pela criação de infantários públicos
- Promover a criação de ATL’s para garantir a ocupação dos 
tempos livres das crianças com actividades pedagógicas, 
lúdicas, desportivas, recreativas e outras no período escolar e 
de férias

Segurança Pública

- Reforço do policiamento

Transportes

- Reivindicar junta da Vimeca e do Governo soluções que 
visem diminuir os preços dos transportes públicos
- Reposição do serviço do Algés de Lés-a-Lés, já que o 
Combus demonstra não ser alternativa 
- Colocação de um painel informativo electrónico no terminal
- Colocação de coberturas em todas as paragens
Informação dos percursos dos transportes em todas as 
paragens

Construção de uma passagem desnivelada para a 
orla ribeirinha

- Para potenciar o acesso ao lazer, actividades lúdicas, 
desportivas e recreativas
- Para permitir a criação de um espaço para os jovens, de 
incentivo à cultura e à música, e de aproveitamento do rio, com 
a prática de vela, remo e canoagem
- Para a promoção de actividades

DO NOSSO PROGRAMA ELEITORAL 
CONTINUAM A FAZER PARTE 

REIVINDICAÇÕES QUE TARDAM
E PELAS QUAIS LUTÁMOS E 
CONTINUAREMOS A LUTAR:

















Mário Ramalho
Bancário

Custódia Pacheco
Professora

Pedro Faria Vaz
Estudante

Maria Cecília Oliveira
Aux. Téc. de Educação 

Mário António Alves
Empregado Escritório

José António Antunes
Serralheiro Civil

Cláudia Calais Garcia
Aux. Ed. de Infância 

Mário Camarinhas Barros
Informático

Nuno Potes Duarte
Mecânico Comercial

Benilde Lopes
Tesoureira

Maria Odete Sollas
Educadora de Infância

Anselmo Alves Carvalho
Estudante

Maria Manuela Miranda
Professora

Mercado Municipal

- Valorização do Mercado Municipal mantendo o seu cariz 
tradicional

Comércio Tradicional

- Maior apoio ao comércio tradicional, com a sua respectiva 
valorização
- Promover incentivos de apoio ao comércio tradicional 

Indústria/oficinas/serviços
- Valorização das pequenas empresas da freguesia

Trânsito e estacionamento

- Promover a construção de novas áreas de parqueamento, 
nomeadamente um parque de estacionamento subterrâneo 
perto do terminal, de forma a incentivar o uso dos transportes 
públicos e o desenvolvimento do comércio tradicional
- Sensibilização da população para um correcto 
estacionamento das viaturas

Reivindicar junto do Governo a abertura de uma 
Loja do Cidadão

Funcionamento e maior participação na 
Assembleia de Freguesia

- Motivar a população a uma maior participação na vida da 
nossa freguesia
- Pugnar por uma maior descentralização para a freguesia

Ambiente

- Preservação das espécies vegetais existentes, 
nomeadamente dos dragoeiros do Palácio Foz
- Preservação da qualidade ambiental da freguesia
- Reivindicar mais ecopontos para a freguesia
- Pugnar pela limpeza e conservação das margens e do leito da 
ribeira e por obras de regularização e duplicação da ribeira

Preservação do património

- Pugnar pela conservação do património histórico construído, 
no sentido de não descaracterizar a freguesia

Habitação

- Pugnar pela conservação do imobiliário com as suas 
características não densificando as áreas onde está inserido
- Reclamar programas de incentivo à reabilitação urbana
- Programas de apoio ao arrendamento e à aquisição de 
habitação e a obras de requalificação, particularmente 
direccionados para jovens se fixarem na nossa freguesia





















Votar no próximo dia 11 de Outubro 
é não abdicar do direito de intervir.

Para apoiar uma equipa capaz, 
jovem, experiente 

e com provas dadas, 
para mudar para melhor 

o nosso futuro.

O voto seguro e certo é na CDU

AMÍLCAR CAMPOS
CANDIDATO À PRESIDÊNCIA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS

DANIEL BRANCO
CABEÇA DA LISTA DA CDU À 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE OEIRAS

62 anos. Licenciado em 
Engenheria Mecânica. Técnico 
Superior da Administração 
Pública. Foi eleito na Assembleia 
de Freguesia de Carnaxide, de 
1982 a 1989, foi eleito como 
Vereador da CDU na Câmara 
Municipal de Oeiras, com o 
Pelouro dos Transportes até 
1993. Actualmente é Vereador 
da Câmara Municipal de Oeiras 
desde 2005. É membro do PCP.

64 anos. Engenheiro Técnico. 
Foi eleito Vereador na Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira 
de 1977 a 1980. Presidente da 
Câmara Municipal de Vila Franca 
de Xira de 1980 a 1997. 
Presidente da junta 
Metropolitana de Lisboa desde a 
sua fundação até 1997.
Actualmente é eleito da CDU na 
Assembleia Municipal de Oeiras 
e na Assembleia Metropolitana 
de Lisboa. É membro do PCP.




